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Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1
Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság

Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
XI. MINISZTERELNÖKSÉG
32 Központi kezelésű előirányzatok
Rendkívüli kormányzati
1
intézkedések

[110 000,0] 109 945,0 /-55,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím új 9. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kosd, önkormányzati kertészet fejlesztése, zöldségtermesztő
9
kisüzem kialakítása

55,0

/+55,0 f.
kiadás/

1 A HHSZ 91. § (4) bekezdése alapján a központi költségvetés és a költségvetési fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat kivételével – kizárólag a költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be
módosító javaslatot.
2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Indokolás
Kosd településen 2010 óta üzemel tankert. Előnyös lenne, ha ez a most is működő, önerőből
fenntartott kertészet egy ténylegesen munkahelyet is biztosító kertészetként működhetne.
Sajnálatos módon az agrárpályázatok egyikén sem tudtak indulni, mert a feltételeknek nem
sikerült megfelelni. A tankertet egy minimális lehetőségeket biztosító kisüzem létrehozásával
termelékenyebbé lehetne tenni, valamint a vegetációs időszak kitolása céljából fűthető
fóliasátrakkal kiegészíteni. A sátrakat egy hazánkban még kevésbé ismert fagáz generátoros fűtő
és villamos energia előállításra alkalmas eszközökkel lehetne működtetni, fűteni és
megvilágíttatni. A településről jelenleg is begyűjtött gallyak ledarálásával pedig a fűtőanyagot
lehetne előállítani, minimálisra redukálva ezzel a hulladékégetések számát.
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